
NCC Plaza Business Park 

Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen 

 
TYKELI – Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä 

 



Sisältö 

• Pilotin aikataulu ja toimijat 

• Pilotin tavoitteet ja kohderyhmä 

• Pilotin sisältö ja menetelmät 

• Pilotin keskeiset tulokset 

• Yhteenveto 

 



Aikataulu 

• Hanke käynnistyi huhtikuussa 2012 

• Työntekijä- ja yhteyshenkilökyselyt 

toteutettiin kesäkuussa 2012 

• Työpaja pidettiin 13.9.2012 

• Hanke päättyi lokakuun lopussa 2012 



Pilotin toimijat 

• Pilotti-kohde 

• NCC Property Development Oy: Juha-Matti Varjonen, Benjamin 

Kalliola 

• KJ-Kiinteistöjohto Oy: Tiina Tuomi (Marja Miettunen) 
 

• TYKELI-hankkeen koordinointi 

• Motiva Oy: Okariina Rauta, Sara Lukkarinen, Anne-Mari Haakana 
 

• Konsulttipari 

• Trafix Oy: Leena Gruzdaitis, Essi Pohjalainen 

• WSP Finland Oy: Riikka Kallio, Annika Rantala 



Pilotin tavoitteet 

• Pilotissa 

• Tarkastellaan toimitilaa vuokraavan toimijan ja toimitilan vuokralaisten 

työ- ja työasialiikkumisen liittyviä liikkumispalveluiden tarpeita. 

• Kartoitetaan kiinteistön omistajan ja hallinnoijan ja siinä toimivien 

yritysten yhteistyömahdollisuuksia kestävän liikkumisen edistämiseksi. 

• Hahmotellaan keinoja, joilla kiinteistössä toimivat yritykset voivat 

välittää kiinteistöä hallinnoiville tahoille liikkumispalveluihin liittyviä 

tarpeita ja toiveita joko hyödyntämällä olemassa olevia verkostoja tai 

tarvittaessa luomalla uusia. 
 

 → Tavoitteena on luoda monistettava malli muille  

      vastaaville toimijoille. 



Pilotin kohde 

NCC Plaza Business Park Vantaan Aviapolis-alueella 
• Plaza Business Parkiin on tulossa 

yhteensä viisi rakennusta (nyt 

valmiina kaksi: Pilke ja Hehku), 

viimeiset valmistuvat vuonna 2013. 

• Kiinteistö sijaitsee lentokentän 

läheisyydessä (3 km). 

• Etäisyys Helsingin keskustasta on 

noin 18 km. 

• Joukkoliikenneyhteydet Helsingistä 

ja Tikkurilasta ovat kohtuulliset, 

poikittaisyhteydet heikot. 

• Vuonna 2015 valmistuvan 

Kehäradan lähin asema sijaitsee 

noin 1 km päässä kiinteistöstä. 

 



Pilotin kohderyhmä 

• Pilotin kohderyhmänä: 

kiinteistön kehittäjä NCC ja 

kiinteistöä hallinnoiva yritys 

sekä kiinteistössä 

vuokralaisina olevat 

yritykset 

• Pilotissa mukana kiinteistössä 

toimivat 33 yritystä 

• Yritykset keskimäärin pieniä, 

alle 20 hengen yrityksiä 



Pilotin sisältö ja menetelmät 

• Keskeiset työvaiheet 

• Lähtöaineiston keruu ja nykytilan kuvaus haastatteluin 

• Työntekijä- ja yritysten yhteyshenkilökyselyt (Webropol-

kysely) 

• Työpaja yritysten yhteyshenkilöille sekä kiinteistön 

kehittäjälle ja hallinnoijalle 

• Kyselyjen tulosten käsittely 

• HSL:n palvelujen esittely 

• Jatkotoimenpiteistä ja menettelytavoista sopiminen 

• Johtopäätökset ja raportointi 



Keskeiset tulokset 

Yritysten valmius ja halu osallistua liikkumisen ja 

liikkumispalveluiden kehittämiseen 
 

• Yrityksen/kiinteistön tuki työntekijöille koetaan tärkeänä, jotta päästään 

alkukiinnostusta pidemmälle. 

• Monia palveluita haluttiin kehittää yhteistyössä kiinteistön kanssa. 

• Kiinteistössä, jossa vuokralaisina on paljon pieniä yrityksiä, nähtiin 

tärkeänä yhdessä tekeminen, koska yksittäisen pienen yrityksen resurssit 

eivät välttämättä riitä toimenpiteiden toteuttamiseen. 

• Yritysten innostaminen mukaan liikkumiseen liittyvien asioiden 

pohtimiseen ja eteenpäin viemiseen kiinteistötasolla vaatii työtä. 

 



Keskeiset tulokset 

Yritysten yhteyshenkilöitä ja työntekijöitä eniten kiinnostaneet 

liikkumispalvelut 
 

• Joukkoliikenteen ajantasaista informaatiota ja muita palveluita haluttiin 

lisätä 

• Ajantasainen aikataulunäyttö ja kartta lähimmistä pysäkeistä kiinteistön aulaan ja 

intranetsivuille 

• Intranetsivuille kokouskutsuihin liitettävät ohjeet joukkoliikenteellä saapumisesta 

• Internetsivuille esitäytetty reittioppaan ikkuna 

• Kiinteistön kahvilaan matkakortin latauspalvelu (alueella ei ole latauspistettä) 

• Kiinteistön järjestämät kampanjat 

• Polkupyörien vuosihuolto ja pesupalvelut 

• Hieman vähemmän kiinnostusta kimppakyytipalveluun ja 

yhteiskäyttöautoihin 

 

 



Keskeiset tulokset 

Suurimmat ongelmat liikkumisessa 
 

• Vaatteiden kuivatus- ja säilytystilojen tämänhetkinen puute 

• Vaatteiden kuivatus- ja säilytysmahdollisuudet ratkaistaan kiinteistön 

seuraavien rakennusten rakentamisen yhteydessä 

• Jalkakäytävien ja pysäkeille johtavien yhteyksien kunnossapito 

• Alueen joukkoliikenneyhteydet 

• Yhteys Jumboon 

• Yhteys tulevalle Kehäradan asemalle 

• Poikittaisyhteydet 

• Yhteys Helsinkiin ruuhkainen 



Keskeiset tulokset 

Yritysten verkottaminen (1) 
 

• Kiinteistön olemassa olevia verkostoja kannattaa hyödyntää kestävän 

liikkumisen edistämiseen organisoinnissa.  

• Keskeistä on tuoda kestävän liikkumisen edistäminen osaksi olemassa 

olevia rakenteita ja toimintatapoja, jotta työtä voidaan edistää tehokkaasti 

olemassa olevia resursseja hyödyntäen ja vahvistaa rakenteita alusta 

alkaen. 



Keskeiset tulokset 

Yritysten verkottaminen (2) 
 

NCC Plaza Business Parkissa sovittu toimintamalli 

• Kiinteistössä toimii yritysten yhteyshenkilöistä muodostuva verkosto, jonka 

toimenkuvaan lisättiin kestävän liikkumisen edistäminen. 

• Kiinteistön hallinnoija toimii yhteyshenkilönä, kutsuu ryhmän kokoon ja 

vastaa koko kiinteistöä koskevasta kestävän liikkumisen tiedottamisesta. 

• Verkosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. 

• Verkoston tapaamisissa käsitellään havaittuja puutteita ja ongelmia sekä 

ehdotetaan kehittämistoimenpiteitä kestävän liikkumisen edistämiseksi 

kiinteistössä. 

• Kokouksissa sovitaan edistettävistä asioista, vastuutahoista ja 

aikatauluista sekä seurataan ja kerätään kokemuksia toteutetuista 

toimenpiteistä. 

 



Keskeiset tulokset 

Haasteita ja kehittämisehdotuksia 
 

• Suuri haaste on saada yritykset ja niiden yhteyshenkilöt kiinnostumaan 

aiheesta ja osallistumaan. Vastaaminen kyselyihin ja osallistuminen 

työpajaan oli vähäistä. 

→ Liikkumiskysely kannattaa jatkossa liittää kiinteistössä vuosittain 

tehtävään tyytyväisyyskyselyyn. 

→ Kestävän liikkumisen aiheen liittäminen osaksi nykyistä verkostoa tuo 

aiheen tasavertaiseksi muiden asioiden rinnalle. 

• Moni kiinteistössä toimivista yrityksistä ja työntekijöistä ei tiennyt kaikista 

tarjolla olevista liikkumisen palveluista.  

→ Tiedottamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Viestinnässä 

käytettävä tehokkaammin kaikkia käytettävissä olevia kanavia: sähköposti, 

intranet-sivut, aulanäytöt. 



Yhteenveto 

• Pilotissa tavoitteena oli tarkastella kiinteistön omistajan ja hallinnoijan sekä 

vuokralaisten työ- ja työasialiikkumisen liittyviä liikkumispaleluiden tarpeita 

sekä hahmottaa kiinteistössä toimivien yritysten keinoja välittää 

liikkumispalveluihin liittyviä tarpeita ja toiveita kiinteistöä hallinnoiville 

tahoille. Tavoitteena oli luoda monistettava malli muille vastaaville 

toimijoille. 

• Pilotti käynnistyi huhtikuussa 2012 ja päättyi lokakuun lopussa 2012. 

• Pilotin kohteena oli NCC Plaza Business Park Vantaan Aviapolis-alueella. 

• Pilotin aikana toteutettiin erilliset kyselyt yritysten yhteyshenkilöille ja 

työntekijöille sekä työpaja yritysten yhteyshenkilöille. 



Yhteenveto 

• Pilotissa selvitettiin kestävän liikkumisen edistämisen organisointia 

kiinteistössä 

• Yritysten yhteyshenkilöistä muodostuva olemassa oleva verkosto toimii 

kiinteistössä kestävää liikkumista edistämisestä vastaavana tahona. Verkosto 

kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja käsittelee kokouksissaan myös 

liikkumiseen liittyviä asioita. 

• Kiinteistön hallinnoija vastaa koko kiinteistöä koskevasta kestävän liikkumisen 

tiedottamisesta ja toimii yhteyshenkilönä. 

• Pilotissa esitettiin konkreettisia toimenpiteitä kestävän liikkumisen 

edistämiseksi 

• Vaatteiden säilytys ja kuivaustilojen järjestäminen kiinteistössä 

• Joukkoliikenneinformaatio: aulan aikataulunäyttö, ajantasaiset aikataulutiedot 

intranetsivuilla 

• Erilaisiin kampanjoihin osallistuminen 



Yhteenveto 

• Keskeiset johtopäätökset: 

• Kiinteistön olemassa olevia verkostoja kannattaa hyödyntää kestävän 

liikkumisen edistämisen organisoinnissa. Keskeistä on tuoda kestävän 

liikkumisen edistäminen osaksi olemassa olevia rakenteita ja toimintatapoja, 

jotta työtä voidaan edistää tehokkaasti olemassa olevia resursseja 

hyödyntäen. 

• Kiinteistössä, jossa vuokralaisina on paljon pieniä yrityksiä, nähtiin tärkeänä 

yhdessä tekeminen, koska yksittäisen pienen yrityksen resurssit eivät 

välttämättä riitä toimenpiteiden toteuttamiseen. 

• Suuri haaste on saada yritykset ja niiden yhteyshenkilöt kiinnostumaan 

aiheesta. Vastaaminen kyselyihin ja osallistuminen työpajaan oli vähäistä. 

• Tiedottamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. 


